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FALA DOS PRESIDENTES

Presidente da FGM e prefeito de Panamá

Prefeitos e prefeitas,

Nos últimos anos, os Municípios sofreram com diver-
sas questões que impactaram diretamente as adminis-
trações locais: queda da arrecadação, difi culdades po-

líticas e fi nanceiras, atrasos nos repasses constitucionais, entre 
outros. Para superar essas difi culdades, a Federação Goiana de 
Municípios (FGM), em parceria com a Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), lança os Cadernos de Capacitação 
Técnica, destinados aos 246 Municípios goianos.

A coletânia possui 13 cartilhas destinadas às seguintes áreas: 
Assistência Social, Saúde, Turismo, Desenvolvimento Rural, 
Educação, Economia, Gestão, Governo Digital, Meio Ambien-
te, Mobilidade Urbana, Cultura, Jurídico e Planejamento Social. 

Além de orientações e dicas para uma gestão efi ciente e 
sustentável, as publicações retratam a realidade de Goiás, 
apontando os principais problemas que impactam a adminis-
tração local e exemplos e caminhos que devem ser seguidos 
pelos próximos quatro anos.

Esperamos que os novos gestores aproveitem ao máximo 
o conteúdo deste material e desejamos que as novas gestões 
sejam exemplos para o progresso do nosso estado.

Boa leitura,

Presidente da CNM
Paulo Roberto Ziulkoski Divino Alexandre da Silva
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[...] apesar de um bom planejamento não ser garantia alguma de 
sucesso (já que muitas coisas são imprevisíveis e muitas outras 
podem dar errado), um bom planejamento aumenta a chance de 
as coisas darem certo. Abrir mão da tentativa de se antecipar aos 
problemas para evitá-los ou minimizar seus efeitos, ou tirar me-
lhor proveito de certas coisas positivas que possam vir a ocorrer, 
equivale a se deixar aprisionar pelas circunstâncias (SOUZA; 
RODRIGUES, 2004).

Planejar implica a possibilidade de escolha do caminho que se 
quer seguir, em oposição a se deixar levar pela situação. Em meio à 
escassez de recursos e ao aumento das responsabilidades dos Muni-
cípios, cada vez mais é preciso planejar a gestão para que se possa 
executar estrategicamente, com maior eficiência e efetividade, o que 
a população realmente demanda.

Este caderno pretende ser uma referência técnica aos gestores dos 
municípios goianos sobre o planejamento municipal, com objetivi-
dade e clareza. Ele aborda de maneira teórica temas importantes, mas 
também propõe alternativas e ações para a gestão local, com base em 
dados atuais dos municípios goianos, organizados pela equipe técni-
ca da Federação Goiana de Municípios (FGM).

Na primeira parte, será discutido, teoricamente, o planejamento 
urbano. O leitor encontrará referências sobre o Estatuto das Cidades; 
o Plano Diretor; instrumentos urbanísticos importantes para gestão e 
o planejamento rural do município.

Na segunda parte, serão oferecidas propostas para o planejamento 
e desenvolvimento municipal. O principal objetivo destas ações é de-
senvolver a cultura do planejamento tanto dentro da gestão quanto na 
sociedade, garantindo o fortalecimento da cidadania e da gestão local.

INTRODUÇÃO
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1. PLANEJAMENTO MUNICIPAL

1.1. Estatuto das Cidades

A Lei Federal n. 10.257, chamada de Estatuto das Cidades, foi 
aprovada no ano de 2001 e representou um grande avanço para o 
desenvolvimento urbano e para a gestão democrática.

Ela é responsável pela regulamentação dos arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, que dispõem da competência dos Municípios 
de garantir o desenvolvimento das funções sociais das cidades por 
meio da execução da política urbana.

A função social da cidade envolve a garantia do acesso e da qua-
lidade dos equipamentos urbanos, dos serviços públicos e da moradia 
digna. Além disso, é necessário que a cidade ofereça oportunidades 
de emprego e obtenção de renda, além de dispor de meios para que 
a população participe democraticamente das decisões do Município.

Já sobre a política urbana, o Estatuto inova ao trazer três dimensões 
novas para o planejamento. A primeira foi a participação social no 
processo de elaboração, monitoramento e revisão do Plano Diretor.

A segunda inovação diz respeito ao planejamento do território 
rural. O Estatuto passa a exigir que os planos diretores abarquem 
todo o território municipal, de maneira que haja a integração e com-
plementaridade entre os dois espaços: urbano e rural.

Por último, o Estatuto reforça a necessidade de a política urbana 
trabalhar em conjunto com a política econômica. Assim, o ordena-
mento espacial e a oferta de serviços e equipamentos públicos devem 
ser motores para o desenvolvimento da economia local sustentável.
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1.2. Plano Diretor

O Plano Diretor é um instrumento legal e urbanístico responsável 
por definir a política urbana e o ordenamento territorial do Municí-
pio, com a finalidade de garantir o acesso democrático à moradia 
digna, à infraestrutura, aos equipamentos e aos serviços públicos, ao 
emprego e à renda, de maneira a diminuir desigualdades, a aumentar 
a cidadania e a alavancar a economia local.

É importante destacar que os planos diretores dos municípios da 
Região Metropolitana de Goiânia (RMG) deverão se articular com 
o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 
Goiânia (PDIRMG), que passou a ser uma exigência legal depois da 
promulgação da Lei 13.089/15, o Estatuto da Metrópole.   O objeti-
vo do plano é estabelecer diretrizes para o planejamento regional de 
funções públicas de interesse comum (aquelas cuja execução é invi-
ável para apenas um município no contexto regional). A elaboração 
é de responsabilidade do Estado de Goiás e o plano atualmente está 
sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás. 

1.2.1. Obrigatoriedade para elaboração dos Planos Diretores

O Estatuto das Cidades define, no art. 41, que o Plano Diretor 
(PD) é obrigatório para os Municípios nos seguintes casos:

1) cidades com mais de 20 mil habitantes;

2) integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

3) integrantes de áreas de especial interesse turístico;

4) inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;

5) incluídos no cadastro nacional de Municípios como áreas susce-
tíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;

6) onde o poder público municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal.
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O processo de elaboração dos planos diretores envolve custos 
para as administrações, por isso, é importante que os gestores ava-
liem estes custos de acordo com as diretrizes e os objetivos dos ins-
trumentos orçamentários (Plano Plurianual – PPA –, Lei de Diretri-
zes Orçamentárias – LDO – e Lei Orçamentária Anual – LOA). Os 
benefícios de elaboração dos Planos Diretores são muitos, porém o 
Município não pode conceber o Plano em detrimento do equilíbrio 
financeiro da gestão.

Nos casos de não obrigatoriedade e da falta de recursos, reco-
menda-se que os Municípios executem pelo menos o diagnóstico da 
situação urbana e rural. Eles darão fundamentação para execução 
dos planos habitacionais e das políticas públicas de saneamento, mo-
bilidade, meio ambiente, segurança, entre outras (CNM, 2015).

No capítulo 2 deste caderno, serão aprofundadas as possíveis 
ações relacionadas à implementação das políticas urbanas por meio 
dos planos diretores.

1.2.2. Revisão do Plano Diretor

A revisão dos planos diretores está regulamentada no Estatuto das 
Cidades, no art. 40, § 3º, da Lei. Ele diz que a Lei que instituir o pla-
no diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.

Além disso, os gestores municipais devem estar atentos ao fato 
de que os processos de elaboração e de revisão dos Planos Diretores 
devem estar previstos nos instrumentos orçamentários – PPA, 
LDO e LOA (CNM, 2013).

Outra questão importante é que o prefeito e os agentes públicos 
envolvidos nos processos de elaboração e revisão do Plano Diretor 
do Município estão sujeitos à condenação por improbidade admi-
nistrativa, bem como outras sanções, caso não garantam as medidas 
necessárias para realizar estas ações, quando obrigatórias.

Em levantamento realizado pela FGM, com base em dados dis-
ponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 49 municípios goianos deverão revisar seus Planos Dire-
tores no próximo mandato.
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Quadro 1. Situação dos municípios por regiões de planejamento 
em relação aos planos diretores

 

Regiões de 
Planejamento do 
Estado de Goiás

Municípios

Total

Com Plano Diretor Sem Plano Diretor

Total

Deverão 
revisar PD 
no próximo 

mandato

Total
Com Plano 
Diretor em 
elaboração 

RGM 20 16 8 4 3
Região Centro (Eixo BR 153) 31 6 5 20 5
Região Norte 26 7 4 16 3
Região Nordeste 20 3 2 13 4
Região do Entorno do DF 19 18 12 0 1
Região Sul 26 12 4 11 3
Região Sudeste (Estrada de 
Ferro) 22 9 1 10 3

Região Sudoeste 26 9 5 11 6
Região Noroeste 13 3 3 8 2
Região Oeste 42 8 5 30 5
Total 246 91 49 123 35

1.3. Instrumentos Urbanísticos, Jurídicos e Tributários

O Estatuto das Cidades dispõe de uma série de instrumentos ur-
banísticos, jurídicos e tributários que podem ser previstos nos Pla-
nos Diretores com a intenção de auxiliar o desenvolvimento urbano 
municipal e implementar as ações estratégicas definidas no processo 
participativo de elaboração do plano. Em seguida, iremos detalhar 
alguns deles que podem ser utilizados pela gestão municipal no pla-
nejamento urbano.

Fonte: Próprio autor, 2016
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1.3.1. Parcelamento e Edificação e Utilização Compulsórios de 
Áreas e Imóveis Urbanos (PEUC)

Para que serve? Este instrumento, junto ao IPTU progressivo 
no tempo e a desapropriação com pagamentos em títulos, compõe 
uma sequência de ações sucessivas para garantir a função social da 
propriedade. Com base no levantamento técnico, o Município pode 
identificar a quantidade de imóveis vagos, não utilizados ou subu-ti-
lizados e onde eles se encontram. Essas situações imobiliárias são 
problemas típicos do crescimento urbano desordenado. Surgem regi-
ões periféricas na cidade com imóveis precários, em região de baixa 
infraestrutura e com grande densidade populacional, como regiões 
centrais, onde estão as melhores localizações, com infraestrutura 
completa, possuem imóveis vagos, não utilizados ou subutilizados.

A gestão municipal deve, então, aplicar o instrumento para ga-
rantir a utilização dos imóveis de acordo com a sua função social e 
evitar a especulação imobiliária (Ministério das cidades (2015).

Como aplicá-lo? O primeiro passo para utilização do PEUC é 
delimitar as áreas no mapa do perímetro urbano em que poderão ser 
aplicados o PEUC, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação 
com pagamento de títulos. Em seguida, é necessário criar coeficien-
tes de aproveitamento de acordo com os objetivos da política urbana 
municipal. O coeficiente é obtido pela relação entre a área da edifi-
cação dividida pela área do terreno.

Coeficiente de aproveitamento = (Área Edificável)/(Área do Terreno)

O plano diretor deve definir os limites máximos de aproveitamen-
to, considerando a infraestrutura existente e o aumento da densidade 
populacional esperado para a região (art. 28, § 3º, LF 10.257/2001).

A Lei municipal específica – ou o próprio Plano Diretor – deve 
apresentar os prazos e procedimentos a serem adotados em relação às 
notificações da inadequação do imóvel e às exigências do instrumento.

O procedimento de aplicação do PEUC baseia-se em o Poder 
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Executivo identificar imóveis ou terrenos irregulares, para então no-
tificar o proprietário sobre o não cumprimento das obrigações em 
relação à utilização do imóvel. Após a notificação, o proprietário 
tem 1 ano para protocolar o projeto de reforma ou construção em 
órgão competente. Passados 2 anos, após a aprovação do projeto, o 
proprietário deve dar início às obras (art. 5º, LF 10.257/2001).

Podemos observar que o prazo total da notificação ao início da 
obra é de no mínimo 3 anos. Esses prazos podem ser estendidos na 
lei municipal ou no Plano Diretor.

1.3.2. IPTU Progressivo no Tempo

Para que serve? O IPTU progressivo no tempo é uma extensão 
das medidas adotadas pelo PEUC. Ele tem como objetivo fazer cum-
prir a função social do imóvel ou terreno. Pode ser um instrumento 
efetivo no combate à especulação imobiliária.

Como aplicá-lo? Quando não cumpridas as condições e os pra-
zos estabelecidos pelo PEUC, o Município aplicará o IPTU progres-
sivo no tempo, por meio do aumento da alíquota do tributo, durante 
o prazo de 5 anos consecutivos.

A mesma lei municipal que regular o PEUC também deve regular o 
IPTU progressivo. Nela, deve constar o valor da alíquota a ser cobrada 
anualmente. O art. 7º do Estatuto das Cidades define que o crescimen-
to da alíquota não pode ser maior que 100% ao ano; passados 5 
anos de cobrança progressiva, não se pode aumentar o valor cobra-
do; é vedado conceder anistia ou isenções sobre o IPTU progressivo.

1.3.3. Desapropriação com Pagamento em Títulos

Para que serve? A desapropriação é o último instrumento, com 
natureza coercitiva, a ser utilizado após a aplicação do PEUC e do 
IPTU progressivo, a fim de garantir o adequado aproveitamento do 
imóvel de acordo com a política urbana estabelecida.

Como aplicá-lo? Após os 5 anos de IPTU progressivo, caso o 
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proprietário não tenha cumprido as obrigações de parcelamento, edi-
ficação ou utilização do imóvel ou terreno, o Município poderá pro-
ceder à desapropriação do imóvel, com o pagamento em títulos da 
dívida pública (art. 8, LF 10.257/2001).

Os títulos devem ser previamente aprovados pelo Senado Federal 
e serão resgatados no prazo de 10 anos, assegurados o valor real da 
indenização e os juros anuais de 6%. A base de cálculo do valor do 
imóvel será o IPTU, descontados valores em função de obras reali-
zadas pelo Poder Público após a notificação.

Após a desapropriação, o Município tem  5 anos para realizar o 
adequado aproveitamento do imóvel (art. 8, § 4º, da mesma lei).

1.3.4. Direito à Preempção

Para que serve? Este instrumento urbanístico dá ao Município 
preferência em relação à aquisição de imóvel ou terreno quando co-
locado à venda. Os casos em que o direito à preempção pode ser 
utilizado estão previstos no art. 26, do Estatuto das Cidades:

• regularização fundiária;

• execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

• constituição de reserva fundiária;

• ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

• implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

• criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

• criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 
interesse ambiental;

• proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Como aplicá-lo? Para aplicá-lo, o Município deve, primeiro, de-
terminar nos mapas do Plano Diretor quais áreas serão passíveis da 
aplicação deste instrumento. Também deve ser aprovada em lei es-
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pecífica a delimitação das áreas, a especificação das finalidades e a 
fixação do prazo de vigência do instrumento (5 anos, sendo possível 
renovação deste prazo).

1.3.5. Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)

Para que serve? Este instrumento permite que agentes privados 
construam, em áreas específicas determinadas previamente no Plano 
Diretor, acima do coeficiente de aproveitamento, desde que haja uma 
contrapartida do agente interessado. O OODC pode ser utilizado em 
áreas passíveis de maior adensamento de acordo com o planejamen-
to urbano e a dinâmica da cidade.

Como aplicá-lo? Para aplicar o OODC, o Município deve definir 
as áreas de incidência no Plano Diretor e definir as regras de apli-
cação. Por meio de lei específica, definem-se a fórmula de cálculo 
para cobrança, os casos de isenção e a contrapartida dos beneficiá-
rios. Por meio de legislação específica, devem ser definidos os casos 
de isenção, a fixação do coeficiente de aproveitamento, a natureza 
da contrapartida (dinheiro, investimento em obras ou infraestrutura, 
permuta de imóvel ou terreno etc.), fórmula de cálculo da contrapar-
tida e destinação dos recursos obtidos pelo Poder Público (caso seja 
em dinheiro, o órgão local deve aplicar o dinheiro da contrapartida 
no Fundo de Desenvolvimento Urbano ou de Habitação Municipal, 
para ser destinado em benefício da população de baixa renda).

1.3.6. Transferência do Direito de Construir

Para que serve? Para que serve? Este instrumento, quando regu-
lamentado, pode autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado 
ou público a exercer em outro local o direito de construir (art. 35, LF 
10.257/2001), cedendo seu imóvel ao Município. Os casos em que 
incidem os instrumentos são para:

• implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

• preservação, quando o imóvel for considerado de interesse his-
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tórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;

• servir a programas de regularização fundiária, de urbanização 
de áreas ocupadas por população de baixa renda e de habitação de 
interesse social.

Como aplicá-lo? A transferência do direito de construir deve ser 
averbada em cartório.

1.3.7. Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis)

Para que serve? Este instrumento serve para demarcar as áreas 
com ocupações irregulares da população de baixa renda. Depois da 
demarcação, o processo de regularização fundiária corre mais rapi-
damente (áreas de proteção permanente, loteamentos clandestinos, 
áreas de posse e cortiços). Outra utilização do instrumento é na re-
serva de terrenos vazios ou edificações subutilizadas, com boa in-
fraestrutura urbana, como Zeis, para destinação de moradia popular.

Como aplicá-lo? As Zeis devem ser definidas de acordo com os 
mapas territoriais do Plano Diretor, ou em lei específica, com a ex-
posição do tamanho dos lotes, a quantidade máxima de unidades ha-
bitacionais que poderão ser construídas e os parâmetros necessários 
para classificação da população de baixa renda atendida.

As Zeis só podem ser delimitadas em áreas que a ocupação não 
causará riscos ambientais à população, não podendo ser, por exem-
plo, em regiões de encostas propensas a deslizamento.

A FGM levantou a quantidade de municípios que utiliza instru-
mentos urbanos específicos. Há, ainda, inúmeras gestões que podem 
criar Planos Diretores, já que 123 municípios ainda não os elaborou. 
Como mostrado no Quadro 2, há também uma grande parcela de 
ferramentas de planejamento urbano ainda não adotadas.
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Quadro 2. Número de municípios, por regiões de planejamento, 
que utilizam instrumentos urbanísticos (previstos em plano di-
retor ou lei específica)

Regiões de 
Planejamen-
to do Estado 

de Goiás

Municípios Municípios

TOTAL

Legislação 
sobre area 

/Zeis

Legislação 
sobre 

perímetro 
urbano

Legislação 
sobre 

perímetro 
do solo

Legisla-
ção sobre 

zoneamento 
ou uso e 

ocupação 
do solo

Legis-
lação 

sobre solo 
criado ou 

OODC

Legislação 
sobre 

contribuição 
de melhoria

Legislação 
sobre 

operação 
urbana 

consorciada

Código de 
Obras

Legislação 
sobre 

zoneamento 
ambiental 

ou ecológico-
economico

Legislação 
sobre 

concessão de 
uso especial 
para fins de 

moradia

Legislação 
sobre 

regularização 
fundiária

Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD

RGM 20 9 8 15 5 8 8 10 6 2 7 7 7 1 7 14 1 2 7 5 3 8 5
Região Centro 
(Eixo BR 153) 31 18 4 28 1 14 2 5 5 2 3 6 1 0 2 12 3 2 1 2 2 8 4

Região Norte 26 11 3 16 1 12 2 8 2 2 2 9 0 2 2 13 1 3 3 2 2 6 3

Região Nordeste 20 3 0 15 0 4 2 7 2 3 0 3 2 2 1 7 1 1 0 1 0 1 0
Região do En-
torno do DF 19 7 10 11 7 13 4 10 7 8 4 11 3 0 3 15 3 3 10 2 3 5 4

Região Sul 26 10 8 24 1 13 4 9 6 4 2 12 2 1 1 18 2 4 5 3 4 7 2
Região Sudeste 

(Estrada de 
Ferro)

22 8 4 19 20 6 5 6 5 3 4 7 2 1 1 15 0 1 5 1 4 1 4

Região Sudoeste 26 11 3 22 2 11 1 5 3 3 2 12 1 2 0 18 0 4 4 0 1 2 2

Região Noroeste 14 4 2 9 0 7 2 4 2 4 0 4 0 1 1 10 0 4 0 4 0 6 0

Região Oeste 42 15 2 36 2 9 3 4 4 3 3 6 1 3 0 20 3 1 2 3 1 7 2
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Regiões de 
Planejamen-
to do Estado 

de Goiás

Municípios Municípios

TOTAL

Legislação 
sobre area 

/Zeis

Legislação 
sobre 

perímetro 
urbano

Legislação 
sobre 

perímetro 
do solo

Legisla-
ção sobre 

zoneamento 
ou uso e 

ocupação 
do solo

Legis-
lação 

sobre solo 
criado ou 

OODC

Legislação 
sobre 

contribuição 
de melhoria

Legislação 
sobre 

operação 
urbana 

consorciada

Código de 
Obras

Legislação 
sobre 

zoneamento 
ambiental 

ou ecológico-
economico

Legislação 
sobre 

concessão de 
uso especial 
para fins de 

moradia

Legislação 
sobre 

regularização 
fundiária

Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD Lei PD

RGM 20 9 8 15 5 8 8 10 6 2 7 7 7 1 7 14 1 2 7 5 3 8 5
Região Centro 
(Eixo BR 153) 31 18 4 28 1 14 2 5 5 2 3 6 1 0 2 12 3 2 1 2 2 8 4

Região Norte 26 11 3 16 1 12 2 8 2 2 2 9 0 2 2 13 1 3 3 2 2 6 3

Região Nordeste 20 3 0 15 0 4 2 7 2 3 0 3 2 2 1 7 1 1 0 1 0 1 0
Região do En-
torno do DF 19 7 10 11 7 13 4 10 7 8 4 11 3 0 3 15 3 3 10 2 3 5 4

Região Sul 26 10 8 24 1 13 4 9 6 4 2 12 2 1 1 18 2 4 5 3 4 7 2
Região Sudeste 

(Estrada de 
Ferro)

22 8 4 19 20 6 5 6 5 3 4 7 2 1 1 15 0 1 5 1 4 1 4

Região Sudoeste 26 11 3 22 2 11 1 5 3 3 2 12 1 2 0 18 0 4 4 0 1 2 2

Região Noroeste 14 4 2 9 0 7 2 4 2 4 0 4 0 1 1 10 0 4 0 4 0 6 0

Região Oeste 42 15 2 36 2 9 3 4 4 3 3 6 1 3 0 20 3 1 2 3 1 7 2

Legenda
Lei Com legislação específica
PD Como parte integrante do Plano Diretor

Fonte: Próprio autor, 2016
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1.4. Planejamento Territorial Rural

O Estatuto das Cidades traz a inovação ao municipalizar o desen-
volvimento rural. A partir daí o Plano Diretor é fundamental para o 
planejamento territorial urbano e rural, de forma que as atividades 
econômicas dos dois espaços se integrem e se desenvolvam conco-
mitantemente (NAKANO, 2004).

Os problemas rurais atuais provocados pela falta de planejamento 
são os seguintes:

• especulação imobiliária;

• parcelamentos clandestinos;

• expansão do perímetro urbano sem planejamento das conse-qu-
ências no espaço rural;

• expulsão da agricultura para regiões distantes das cidades;

• impactos ambientais do crescimento desordenado;

• baixo desenvolvimento rural.

Para melhor se entender a situação do território rural, é preciso 
compreender suas características próprias. Hoje, a transformação do 
espaço rural é cada vez maior e sua relação com o espaço urbano 
é evidente. No meio rural, as famílias não vivem mais somente da 
agropecuária, várias pessoas trabalham em diversos ramos, como 
artesanato, construção civil, indústria, entre outros. Este fenômeno 
pode ser chamado de pluriatividade.

Outra característica é a multifuncionalidade da agricultura. Além 
da função de produzir e extrair bens primários, a agricultura é uma 
reprodutora de bens públicos, como a manutenção da biodiversida-
de, conservação de mananciais e segurança alimentar, características 
fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental 
do município.

Dessa forma, o Plano Direto se torna um importante instrumento 
para planejar o território rural. Ele deve considerar aspectos sociais, 
econômicos e ambientais, como:
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• mapear bolsões de pobreza e prever o desenvolvimento de uma 
política de segurança alimentar;

• definir a estrutura das propriedades rurais de acordo com o tipo 
de atividade que desempenham;

• planejar o espaço rural de acordo com as cadeias produtivas e 
Bacias Hidrográficas, a fim de incentivar o desenvolvimento local;

• identificar as áreas de preservação ambiental e aliá-las ao proje-
to de desenvolvimento sustentável do município;

• identificar as regiões com parcelamentos clandestinos e adequá-
-las à política urbana e rural.

Com a implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), ficará 
mais acessível para os Municípios planejarem o território rural com 
base nas características das propriedades agrícolas. É preciso que os 
Municípios incentivem os registros das propriedades rurais no CAR 
e os proprietários se atentem aos prazos estabelecidos.

Outra questão importante são as áreas de transição entre o espaço 
rural e o perímetro urbano. Os problemas citados encontram-se em 
sua maioria nessas áreas. Em estudo do Instituto Polis, em 2004, é 
proposta a concepção da Região do Entorno Imediato (REI). Esta 
transição traz elementos para o território típicos tanto do meio urba-
no quanto do meio rural.

Uma possibilidade de atuação do Plano Diretor nessas áreas é o 
foco na alteração da matriz produtiva da agricultura. Aliado a incen-
tivos e crédito, a REI pode ser uma fonte importante de desenvolvi-
mento local. A produção passa a ser feita em pequenas propriedades, 
em regiões com maior adensamento populacional e com o mercado 
mais diversificado. Assim, o Plano deve incentivar atividades que 
sejam intensivas no uso da terra e em mão de obra qualificada. A 
tendência é de se buscar produções que tragam maior valor agregado 
aos produtos (produtos orgânicos, agricultura aliada à produção ma-
nufatureira, etc) e que explorem o potencial dos mercados nos cen-
tros urbanos, ajudando a resolver em parte os problemas de escassez 
de mão de obra rural e a migração desordenada para as cidades.
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2. PRIORIDADES PARA O PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Este capítulo tem como finalidade propor aos municípios goianos 
uma série de ações prioritárias para estimular o planejamento e 
desenvolvimento municipal. O principal objetivo de todas as ações 
é desenvolver a cultura do planejamento tanto dentro da gestão 
quanto na sociedade.

Da gestão espera-se, como metas, alcançar governos com 
representatividade e, consequentemente, com legitimidade em 
relação à sociedade.

As metas, na sociedade, envolvem o fortalecimento da cidadania 
e a constituição de uma identidade em relação ao Município 
(território, comunidade, paisagem urbana, políticas públicas etc.).

O elo entre gestão e sociedade é a participação social. Desse 
modo, é dado um enfoque a ações que democratizem os espaços no 
Município – sejam espaços vinculados ao território, sejam vinculados 
ao processo de decisão política.

Assim, as propostas compõem cinco eixos básicos que se 
inter-relacionam e formam as bases para se constituir uma 
cultura de planejamento no Município. São eles: bases técnicas, 
institucionalização, instrumentos do planejamento, comunicação e 
projeto de identidade.

2.1. Bases Técnicas

Este eixo de ações envolve a construção de um conjunto de ins-
trumentos, compostos por informações inter-relacionadas em diver-
sas áreas do conhecimento, necessários para a realização do planeja-
mento e da gestão municipais. 
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2.1.1. Realizar diagnósticos municipais

Conceito: o diagnóstico municipal é um conjunto de pesquisas, 
em diversas áreas da administração municipal, fundamentadas por 
leituras qualitativas e quantitativas com base em interpretações de 
dados e indicadores técnicos.

O porquê da ação: à gestão são feitas inúmeras demandas por 
parte da população, porém há pouco recurso para atendê-las integral-
mente. O diagnóstico municipal possibilita uma avaliação técnica 
das necessidades mais imediatas da população, logo, fundamenta as 
ações do governo e pode ser uma maneira de explicar à população o 
porquê das decisões governamentais.

Finalidade: o diagnóstico deve ser uma das primeiras ações de 
governo para dar base às demais ações. É importante compreender 
todas as informações obtidas nas pesquisas para, então, delimitar as 
reais necessidades e demandas da população em cada área. Além 
disso, o diagnóstico prevê tendências futuras na sociedade, possibi-
litando à gestão planejar ações que antecipem possíveis demandas e 
problemas internos e externos.

Outra questão importante para uma boa compreensão do diag-
nóstico municipal é analisá-lo valendo-se das tendências estaduais, 
nacionais e globais, que têm grande influência no Município. O ges-
tor pode obter esses dados por meio de institutos de pesquisa, como 
o Instituto Mauro Borges (IMB), o IBGE e agências internacio-
nais, como Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência 
e a cultura (Unesco), Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 
outros.

O gestor também deve ter em mente que o diagnóstico pode ser 
um meio de diálogo com a população. As informações do diagnósti-
co devem ser divulgadas à sociedade para que ela possa avaliar quais 
as necessidades mais urgentes e quais são as possíveis políticas para 
se resolver os problemas identificados.

Áreas do diagnóstico: o diagnóstico deve ser realizado nas di-
versas áreas da administração, sem deixar de relacioná-las entre si 
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e às tendências estaduais e nacionais. Entre elas estão demografia, 
economia, finanças municipais, mercado de trabalho, educação, saú-
de, assistência e desenvolvimento social, infraestrutura, habitação, 
saneamento, meio ambiente e segurança pública.

Assim, a gestão pode analisar, por exemplo, com base nas taxas 
de natalidade e fecundidade, a tendência das demandas por creche 
ou por vagas de ensino médio e por emprego no futuro. Também é 
possível avaliar demandas futuras de políticas de assistência social 
e de saúde para a população idosa de acordo com as taxas de enve-
lhecimento. Podemos perceber que cada área da administração deve 
estar a par do diagnóstico como um todo, para que as políticas sejam 
desenvolvidas de forma que envolvam várias pastas afins.

Indicadores: ver publicação “Construindo o Diagnóstico Muni-
cipal – uma metodologia”, de 2008, do Instituto Brasileiro de Admi-
nistração Municipal (IBAM).

2.1.2. Desenvolver Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM)

Conceito: o CTM é um sistema de registro de informações rela-
cionadas ao território, gerido por um Sistema de Informações Geo-
gráficas (SIG). É um conjunto de mapas que se sobrepõem e descre-
vem a composição territorial por meio da visualização no espaço do 
uso do solo, dos zoneamentos, das unidades de conservação ambien-
tal, das áreas de risco, dos parcelamentos, das edificações, das áreas 
construídas, do número de pavimentos das edificações, dos proprie-
tários, da localização de equipamentos urbanos, do levantamento de 
áreas permeáveis, da infraestrutura construída, do sistema viário, da 
atividade econômica e diversas outras possibilidades.

O CTM deve ser integrado às bases rurais do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra), à plataforma territorial  
urbana do IBGE e aos cadastros cartoriais. Ademais, é importante 
que o Cadastro seja constantemente atualizado para se adequar às 
suas funções à medida que o território se transforma.



27 
11 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

Quadro 3 - Municípios por faixa populacional com Base Carto-
gráfica digitalizada e/ou SIG 

Regiões de Planejamento do Estado 
de Goiás

Municípios

Total
Com base 

cartográfica 
digitalizada

Com SIG

RGM 20 7 4

Região Centro (Eixo BR 153) 31 5 2

Região Norte 26 7 3

Região Nordeste 20 3 0

Região do Entorno do DF 19 9 2

Região Sul 26 7 0

Região Sudeste (Estrada de Ferro) 22 3 2

Região Sudoeste 26 2 1

Região Noroeste 13 6 1

Região Oeste 42 8 1

Quadro 4 - Municípios por região de planejamento

Regiões de 
Planejamento do 
Estado de Goiás

Municípios

Total
Com base 

cartográfica 
digitalizada

Com SIG

Até    5 000 96 15 4
De      5 001 a   10 000 59 11 1
De    10 001 a   20 000 38 6 4
De    20 001 a   50 000 31 8 2
De    50 001 a 100 000 12 10 0
De  100 001 a 500 000 8 5 1

Mais de 500 000 2 2 0

O porquê da ação: há uma grande carência na gestão por uma 
base de dados atualizada e que dialogue com o território. Por isso, os 
Cadastros são uma forma de dar continuidade ao longo dos manda-

Fonte: Próprio autor, 2016

Fonte: Próprio autor, 2016
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tos das leituras técnicas municipais, garantindo um recurso valioso 
para as gestões ao longo do tempo e no espaço.

Finalidade: as três funções principais do Cadastro são apresen-
tadas a seguir.

Quais as finalidades do CTM 

•	 Fiscal: o Cadastro identifica os imóveis e seus respectivos 
proprietários, garantindo a fiscalização e o controle do reco-
lhimento dos impostos (IPTU e ITBI) e contribuições (Con-
tribuição de Melhoria) relacionados à propriedade urbana. 
Além disso, possibilita identificar os parâmetros urbanos 
para definição de tributações progressivas adequadas às con-
dições de renda, à função e à localização das propriedades.

•	 Jurídica: relaciona-se ao controle das obrigações e das ga-
rantias do direito de propriedade.

•	 Planejamento: é a principal função do Cadastro, pois per-
mite orientar políticas no território fundamentadas tecnica-
mente valendo-se da compreensão da ordenação territorial. 
O CTM é uma ferramenta importante para o desenvolvi-
mento de diversos planos e leis, como os Planos Diretores, 
os Planos de Mobilidade, Planos de Saneamento, Planos de 
Habitação, Planos Plurianuais, leis de uso do solo, sistema 
viário, código de obras e código posturas.

Em recente levantamento realizado pela FGM, com dados do 
IBGE, constatou-se que a média do último ano da revisão da Planta 
Genérica de Valores Municipal foi 2011. Logo, o valor cobrado de 
IPTU e o de Contribuição de Melhoria podem estar defasados em 
relação à valorização das propriedades ocorrida nos últimos 5 anos. 
É importante que cada gestor avalie a última atualização para evitar 
possíveis perdas de receita.

Possibilidades de implantação: os CTMs são pouco utilizados 
em pequenos municípios por causa do alto custo de gestão dos SIGs. 
Porém, existem possibilidades de implantação desses sistemas que 
reduzem os gastos municipais. Duas alternativas são possíveis:
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• utilização de softwares livres para gerenciamento do SIG;

• consórcios para realizar assistência técnica na área de desenvol-
vimento e gestão dos CTM.

Na publicação Munic do IBGE (2016), sobre os municípios bra-
sileiros, foi constatado que nenhum município do estado de Goiás 
possui consórcio público na área de desenvolvimento urbano e ge-
oprocessamento. Esta pode ser uma ferramenta importante para a 
gestão local de pequenos e médios municípios.

Indicadores: tempo médio de atualização; ações que se utiliza-
ram do CTM; aumento de arrecadação.

2.1.3. Utilizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) no 
planejamento municipal

Conceito: o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento que 
auxilia a política de regularização ambiental de propriedades e posses 
rurais. Compreende o levantamento de informações georreferenciadas 
do imóvel rural, como as delimitações das Áreas de Proteção Perma-
nente (APP), da Reserva Legal (RL), de remanescentes de vegetação 
nativa, de área rural consolidada, de áreas de interesse social e de utilida-
de pública, com o objetivo desenvolver um mapa digital, possibilitando 
fundamentar o diagnóstico ambiental (BRASIL/MMA, 2016).

O porquê da ação: há uma grande carência na gestão por base de 
dados atualizados e que dialogue com o território, especialmente sobre 
o meio rural. Assim, os Cadastros são uma forma de dar maior evidência 
para a população que não está nas cidades, além de propiciar base para 
políticas de desenvolvimento rural sustentável.

Finalidades: a princípio, o CAR foi desenvolvido para auxiliar o 
Governo Federal e os governos estaduais na fiscalização e no contro-
le da política de regularização ambiental. Porém, uma vez coletadas 
as informações das propriedades rurais, esses dados são de extrema 
valia para o planejamento do território rural. Dessa forma, os Muni-
cípios podem utilizar as informações do CAR para compor o CTM. 
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Algumas das possibilidades de utilização do CAR na gestão munici-
pal são as seguintes:

• Função fiscal: o Cadastro pode ser utilizado para fiscalização e 
controle das propriedades rurais e para o recolhimento do Imposto 
Territorial Rural (ITR).

• Função Jurídica: relaciona-se ao controle das obrigações e das 
garantias do direito de propriedade.

• Função administrativa: dar maior agilidade na emissão de li-
cenças ambientais.

• Função de Planejamento: auxiliar políticas de desenvolvi-
mento rural com a identificação dos elos rurais no território dos 
Arranjos Produtivos Locais (APL); dinamizar cadeias produtivas; 
identificar a distribuição das atividades econômicas rurais no espaço 
de acordo com bacias hidrográficas; planejamento do sistema de es-
coamento da produção no município; entre outras.

2.2. Institucionalização do Planejamento

Este eixo é fundamental para criar, dentro da gestão e na socie-
dade, estruturas formais (institucionais, normativas, administrativas, 
de recursos humanos) que possibilitem a execução de atividades re-
lacionadas ao planejamento municipal, trazendo à gestão a internali-
zação da cultura do planejamento. 

2.2.1. Reestruturação da Administração Pública Municipal

Conceito: envolve qualificar e organizar os processos, a estrutura 
e os servidores da Administração Pública, para atender aos objetivos 
e às metas do Governo municipal com maior eficiência e efetividade.

O porquê da ação: no Pacto Federativo brasileiro, a maneira 
como foram tratadas as competências de cada Ente Federado na 
Constituição reduziu a autonomia dos governos locais. Em relação 
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às competências legislativas, o Município acaba sendo limitado pela 
Constituição e pelas leis federais e estaduais, sobrando a eles auto-
nomia residual de legislar.

No âmbito da arrecadação, os Municípios também têm capacida-
de reduzida de ação. A maior parte das receitas municipais, especial-
mente quando se trata de municípios menores, são compostas pelos 
repasses feitos via União. Já a parte proveniente dos tributos muni-
cipais possui limites constitucionais para ser aumentada, diminuído 
a margem de manobra fiscal dos entes locais.

Em relação à competência política e administrativa, os Municí-
pios estão sujeitos a limitações constitucionais que vinculam grande 
parte da alocação dos recursos repassados pela União aos governos 
locais (ARRETCHE, 2004). Soma-se a isso o fato de que aos Mu-
nicípios é imposta a obrigação de prestação de inúmeros serviços 
públicos sem a contrapartida de repasses para esse fim.

Dessa forma, é imprescindível tornar a administração pública 
cada vez mais eficiente, eficaz e efetiva, reorganizando dentro do 
possível a sua estrutura para melhorar a qualidade dos serviços pres-
tados à população. 

No entanto, não basta aprimorar a Administração, é importante 
aprofundar os mecanismos de participação da sociedade, a fim de 
trazer maior cidadania e, consequentemente, identidade às comuni-
dades locais.

Além disso, atualmente, vivemos em uma crise de representativi-
dade. As instituições políticas vêm perdendo a capacidade de resol-
ver conflitos e de lidar com demandas e agendas tão heterogêneas e 
dinâmicas. Por isso, é importante que a gestão se transforme junto 
com a sociedade e consiga comunicar-se com a população.

Ações: para se internalizar a cultura do planejamento na gestão e 
na população, é importante transformar a relação da Administração 
com a sociedade, bem como a estrutura interna da gestão.
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Como fortalecer o Município institucionalmente?

• Capacitação: investir em capacitação dos servidores por meio 
de cursos internos, externos e online. Além disso, devem ser cria-
dos in-centivos para a manutenção dos funcionários dentro da Ad-
ministração Pública, seja por incentivos financeiros (gratificações 
por produtividade), seja por reconhecimento (criação de carreiras).

Indicadores: escolaridade média; número de cursos realizados 
anualmente por funcionários; taxa de produtividade.

• Aumento de funcionários estatutários: aumentar funcionários 
efetivos em contraposição aos funcionários de cargo em comissão 
garante a permanência de um corpo técnico experiente dentro do 
Município que transcenda mandatos e que possa manter conheci-
mentos e práticas fundamentais para a cultura interna e externa de 
planejamento.

Indicadores: taxa de funcionários estatutários total; taxa de fun-
cionários estatutários por funcionários comissionados.

• Criar órgãos específicos de planejamento: para institucionali-
zar a agenda do planejamento municipal na Administração, é im-
portante criar órgãos que tratem, especificamente, do tema e que 
possam integrar as demais áreas da gestão.

• Criar consórcios regionais: a cooperação municipal por meio 
de consórcios possibilita maior abrangência da prestação de diver-
sos serviços públicos e da execução de atividades meio da gestão 
de maneira compartilhada, o que reduz custos e dilui responsabi-
lidade.

Indicadores: número de consórcio do Município; número de con-
sórcio por área; número de consórcios de atividade fim; número de 
consórcios de atividade meio; população atendida.

•Aumentar a participação da população nos conselhos muni-
cipais: o Governo deve incentivar a população a participar dos 
conselhos municipais. Os conselhos são um meio de trazer a po-
pulação para a gestão. Embora possam gerar redução do capital 
político de governos, se bem implantados, os conselhos podem ser 
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uma fonte importante de legitimação e identidade política local, 
fomentando o desenvolvimento da cultura de cidadania na socie-
dade.

Indicadores: número de conselhos; participação ativa; grupos de 
interesse; demandas por grupos; demandas por localização espa-
cial.

Quadro 5 - Vínculo empregatício da Adm. Direta Municipal 
e quantidade de funcionários públicos em relação a popula-
ção (por região de planejamento)

Regiões de Planejamento 
do Estado de Goiás

Pessoal ocupado na administração direta, por vínculo empregatício

Total 
(100%)

Estatutá-
rios (%)

CLT 
(%)

Somente 
comis-

sionados 
(%)

Estagiá-
rios (%)

Sem 
vínculo 
perma-
nente 
(%)

Funcio-
nários / 
hab (%)

RGM 60599 67,5% 0,2% 20,6% 2,2% 9,5% 4,2%

Região Centro (Eixo 
BR 153) 21173 63,2% 0,4% 25,2% 1,2% 10,1% 6,2%

Região Norte 14022 69,9% 0,5% 21,8% 0,2% 7,7% 5,8%

Região Nordeste 8207 71,6% 2,5% 19,3% 0,0% 6,6% 5,5%

Região do Entorno 
do DF 32720 69,6% 0,3% 16,0% 2,2% 12,0% 3,8%

Região Sul 19306 70,9% 0,9% 19,2% 0,6% 8,4% 6,4%

Região Sudeste (Estra-
da de Ferro) 9940 66,1% 1,2% 25,0% 1,1% 6,6% 7,1%

Região Sudoeste 23418 66,2% 0,3% 22,0% 0,6% 10,9% 5,7%

Região Noroeste 6373 57,1% 0,1% 35,2% 0,0% 7,6% 5,1%

Região Oeste 14207 65,1% 0,9% 22,9% 0,1% 8,6% 5,5%

Fonte: Próprio autor, 2016
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Quadro 6 - Inserção da pasta de planejamento urbano na Adm.Pública

Regiões de Planeja-
mento do Estado de 

Goiás

Municípios

Total

Com estrutura na área de planejamento urbano, por 
caracterização do órgão gestor

Não 
possui 

estrutura 
especí-

fica
Total

Secretaria 
municipal 
exclusiva

Secreta-
ria 

munici-
pal 

em con-
junto 
com 

outras 
políticas

Setor 
subordi-

nado 
a outra 

secretaria

Setor 
subordi-

nado dire-
tamente 
a chefia 

do 
executivo

RGM 20 16 7 6 2 1 4

Região Centro 
(Eixo BR 153)

31 30 7 12 1 10 1

Região Norte 26 19 4 5 3 7 7

Região Nordeste 20 12 0 7 0 5 8

Região do Entorno 
do DF

19 16 1 9 2 4 3

Região Sul 26 17 6 7 1 3 9

Região Sudeste 
(Estrada de Ferro)

22 15 4 4 2 5 7

Região Sudoeste 26 24 2 16 4 2 2

Região Noroeste 14 10 6 0 4 0 4

Região Oeste 42 33 11 13 4 5 9

2.2.2. Valorizar a etapa de projetos urbanísticos, arquitetônicos 
e complementares

Conceito: os  projetos compreendem a etapa de criação, desenho 
e formalização técnica de uma intervenção no espaço. Toda e qual-
quer construção deve ser precedida de um projeto.

O porquê da ação: a legislação brasileira dá pouca importância 
à fase de projeto para a licitação de obras civis, urbanísticas ou de 
infraestrutura. Várias das irregularidades, levantadas nos relatórios 
de controle externo do Tribunal de Contas da União (TCU) poderiam 
ser prevenidas pela contratação de bons projetos (MATOS; MIRAN-

Fonte: Próprio autor, 2016
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DA, 2015). Os benefícios dos projetos envolvem dar funcionalidade; 
garantir beleza estética; gerar conforto; viabilizar, tecnicamente, as 
intervenções; reduzir, consideravelmente, os custos finais; facilitar o 
planejamento, a fiscalização e o controle das ações.

Ações: visando aprofundar a cultura do urbanismo e do plane-
jamento na sociedade e na gestão, a valorização dos projetos é um 
meio importante para mudar o cotidiano local. Nas diretrizes do pla-
nejamento territorial, desenvolvidas pelo IPEA em 2016, para a Ha-
bitat III, o desenho urbano é tido como um dos principais elementos 
de geração de valor urbano para os municípios. 

O desenho cria um padrão para a cidade e conecta os espaços com 
o objetivo de dinamizar a economia, facilitar os fluxos de pessoas, 
bens e serviços, prover serviços públicos, incentivar a cidadania e 
fortalecer a diversidade e a cultura local. Seguem algumas ações que 
valorizam os projetos nos municípios:

• realizar licitação específica para os projetos;

• exigência de Projetos Executivos nos processos licitatórios;

• exigência de compatibilização de projetos pela plataforma Buil-
ding Information Modeling (BIM) nos processos licitatórios.

Indicadores: custo previsto em relação ao custo real, tempo ex-
cedido do cronograma, relação entre orçamento do projeto básico e 
do projeto executivo, relação entre custo total de uma licitação e a 
variação de custos previstos no projeto básico e no executivo etc.

2.3. Instrumentos de Planejamento

Este eixo trata de como executar ações de forma a fortalecer a 
cultura do planejamento dentro da gestão municipal e na sociedade.
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2.3.1. Gestão do Plano Diretor

Conceito: os Planos Diretores são uma exigência legal aos Mu-
nicípios com população maior que 20 mil habitantes, porém sua 
implantação oferece oportunidades de gestão territorial a todos os 
demais entes locais. A ideia é ir além do simples controle territorial e 
utilizá-los como um instrumento na gestão, coordenando as diversas 
políticas no território. Os Planos são um meio de institucionalizar a 
cultura do planejamento e organizar interdisciplinarmente as demais 
ações municipais.

O porquê da ação: o Plano Diretor não deve ser visto como me-
ramente uma exigência legal. Ele pode ser o instrumento de planeja-
mento que faça as conexões de diálogo entre a gestão e a sociedade e 
entre o planejamento e as demais áreas da administração municipal.

Gráfi co 1 - Total de municípios por faixa habitacional com Planos 
Diretores

Obstáculos: as ações que desenvolvem a cultura do planejamen-
to na gestão esbarram em alguns obstáculos (BERNARDY, 2013).

Em seguida, enumeraremos algumas dessas difi culdades a serem 
superadas pelas ações propostas dentro deste tema.

Fonte: Próprio autor, 2016
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Obstáculos locais do planejamento municipal

•	 Falta de capacidade técnica dentro do município.

•	 Desconhecimento do potencial dos instrumentos propostos 
no Estatuto das Cidades para execução e financiamento da 
política urbana. 

•	 Proximidade aos eleitores e políticas personalistas.

•	 Prioridade dada às políticas públicas relacionadas às áreas 
vinculadas aos repasses constitucionais – educação e saúde.

•	 Falta de vontade política.

Ações: o principal objetivo da gestão do Plano Diretor deve ser 
relacionar as áreas da Administração ao território e dar voz à socie-
dade nas decisões que envolvem o planejamento municipal. Todas 
as etapas da construção, revisão e gestão do Plano Diretor devem ser 
realizadas com base na iniciativa do Poder Executivo Municipal e 
com o apoio do Poder Legislativo e da sociedade civil.

O esforço é o de aliar os diversos interesses entre si para se chegar 
a um resultado composto por políticas bem definidas no espaço. Os 
mecanismos de participação são essenciais para dar representativi-
dade e legitimidade à gestão, para fortalecer os processos de cons-
ciência e cidadania na cidade, e então constituir a identidade indi-
vidual e coletiva no espaço urbano (KEINERT; VITTE, 2009). Em 
seguida, seguem as diversas áreas que compõem o Plano Diretor, 
bem como as possíveis ações relacionadas a cada uma.

• Gerir democraticamente a cidade: os instrumentos previstos 
na Lei n. 10257/2001 para realização da gestão democrática que po-
dem ser implantados na cidade são os seguintes:

1. órgãos colegiados de política urbana (Conselho Municipal da 
Cidade);

2. debates, audiências e consultas públicas;
3. conferências sobre assuntos de interesse urbano;
4. iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e 
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projetos de desenvolvimento urbano.

Não basta a criação desses instrumentos para que se efetive a par-
ticipação da sociedade. A primeira fase da gestão democrática deve 
partir da própria gestão, ou seja, ela tem o papel de indutora da ci-
dadania, para, então, a população se apropriar desses canais demo-
cráticos.

Quatro ações são importantes para se incentivar o processo parti-
cipativo da cidade.

Como incentivar a participação no Município?
•	 realizar comunicação e publicidade: a população deve tomar 

conhecimento de todas as ações de planejamento e gestão 
territorial. Assim, os instrumentos participativos devem ser 
constantemente divulgados, a comunidade local deve ser 
convocada a participar dos encontros e os cidadãos devem 
ter acesso às informações técnicas.

•	 Tornar a leitura técnica acessível: deve-se adequar a lingua-
gem técnica à capacidade de compreensão comum. Assim, 
é importante fornecer documentos mais didáticos e explica-
tivos que possam dar base para as propostas da gestão e da 
sociedade.

•	 Tornar a leitura comunitária tecnicamente aplicável: aqui 
é importante compreender as demandas da comunidade e 
transformá-las em políticas públicas.

•	 Descentralização de decisões no espaço urbano: uma possi-
bilidade para aumentar a participação é criar conselhos in-
formais de bairro. A gestão pode oferecer espaços públicos 
e suporte técnico para as reuniões como forma de incentivo. 
Assim, a população passa a participar das decisões que in-
fluenciam seu dia a dia, atividade fundamental para apropria-
ção e identifica-ção nos espaços públicos.
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•	 Definir a estruturação urbana do Município cartografica-
mente: nesta etapa, definem-se nos mapas da cidade o ma-
crozoneamento (tomando-se por base as regiões de maior 
adensamento, o uso e a ocupação do solo, as tendências de 
crescimento urbano, os fluxos de pessoas e bens, a infraes-
trutura e o meio ambiente), parcelamento, uso e ocupação 
do solo e dos eixos viários. A estruturação urbana deve ser 
concebida com base numa avaliação técnica da realidade ge-
ográfica, das áreas ambientais e das tendências urbanas no 
espaço, para, então, se definir limitações e controles possí-
veis de acordo com o interesse da comunidade e das políticas 
das demais áreas.

•	 Definir os instrumentos urbanísticos do plano: os instru-
mentos urbanísticos são importantes não só no controle e na 
fiscalização da política urbana, mas também na gestão, pois 
têm finalidades de financiamento e de condução da política 
territorial.

•	 Desenvolver as legislações complementares: as leis de par-
celamento e uso do solo e os códigos de obras e posturas são 
algumas das legislações que complementam o plano diretor. 
Uma possibilidade para pequenos municípios é incluir ma-
térias relacionadas a elas nos próprios planos, para evitar a 
mobilização legislativa várias vezes, já que o ordenamento 
territorial não é tão complexo quanto em médias e grandes 
cidades.

•	 Relacionar os demais planos de acordo com o Plano Diretor: 
ele é o elo entre os planos e a gestão das demais áreas com o 
território. Assim, a concepção dos planos de habitação, de sa-
neamento, de desenvolvimento local, de mobilidade, o Plano 
Plurianual, de Plano de Conservação Ambiental e de Desen-
volvimento Rural devem seguir as di-retrizes presentes no 
Plano Diretor.

•	 Definir metas e projetos de intervenção: propor possíveis in-
tervenções urbanas a serem realizadas durante vigência do 
Plano Diretor.
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•	 Planejamento da política rural: o planejamento rural é fun-
damental para o desenvolvimento econômico do Município, 
para a segurança alimentar e para melhorar a qualidade de 
vida da população da cidade. Algumas das ações possíveis 
são as seguintes:

1. Identificar os Arranjos Produtivos Locais (APL) no território 
e organizar a produção de acordo com a cadeia, os fluxos de 
bens e o sistema de transporte de carga.

Quadro 7 - Número de municípios por região de planejamento 
com APL

Regiões de Planejamento do Estado 
de Goiás

Municípios

Total

Com Arranjo Produtivo Local

Total
Outros municí-
pios participam 

do arranjo
RGM 20 4 2
Região Centro (Eixo BR 153) 31 7 2
Região Norte 26 4 2
Região Nordeste 20 6 1
Região do Entorno do DF 19 5 2
Região Sul 26 2 0
Região Sudeste (Estrada de Ferro) 22 4 4
Região Sudoeste 26 3 0
Região Noroeste 14 4 3
Região Oeste 42 17 7

2. Localizar e incentivar a produção periurbana em regiões es-
tratégicas de acordo com o zoneamento urbano, relacionando 
a políticas como Educando com Horta Escolar, Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional da 
Alimentação Escolar (PNAE) (IBAM, 2013).

Fonte: Próprio autor, 2016
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•	 Desenvolvimento da Política de Mobilidade: municípios me-
nores têm uma parcela maior de fluxos realizados por modos 
não motorizados de deslocamento. Assim, deve-se pensar 
onde ocorrem os maiores fluxos e atender as necessidades dos 
pedestres e ciclistas. 

Como priorizar a mobilidade no plano

	Adotar desenho universal e rotas que proporcionem 
acessibilidade plena às pessoas mais necessitadas, 
como as que possuem restrição de mobilidade, espe-
cialmente idosos e pessoas com deficiência. Também 
é necessário eliminar barreiras das áreas públicas de 
circulação e dos meios de transporte (IBAM, 2013).

	Definir as rotas que conectam o comércio e os equi-
pamentos públicos (escola, hospitais, áreas comuni-
tárias e de lazer, parques, praça etc.) como eixos de 
mobilidade, para, então, propor revitalizações dos 
passeios e construção de ciclovias.

• Gerir a economia urbana: existem várias ações liga-
das ao território que podem ser desenvolvidas valendo-se 
da ordenação espacial do Plano Diretor.

Como priorizar a economia no Plano Diretor?

	Organizar o sistema de abastecimento, de transporte 
de carga e das vias municipais rurais de acordo com 
o macrozoneamento, uso e ocupação do solo e bacias 
hidrográficas.

	Otimizar os investimentos públicos em infraestrutu-
ra, adensando regiões e misturando usos do solo di-
versos na mesma região.

	Incentivar e fortalecer centrais de cooperativas e re-
des de economia solidária no território, vinculadas ao 
manejo dos resíduos sólidos do Município, gerando 
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escala produtiva e eficiência.

	Criar mercados e shoppings populares como forma 
de criar centralidades no espaço e valorizar o comér-
cio, a cultura e identidade locais.

	Definir uma política participativa de revitalização dos 
espaços como forma de alavancar o desenvolvimento 
do comércio local.

•	 Planejar a política habitacional utilizando a infraestrutura 
existente: é importante realizar um levantamento e identifi-
car no território as características do déficit habitacional do 
Município (população em situação de rua, ônus excessivo, 
precariedade de habitação e infraestrutura, adensamento ex-
cessivo e co-habitação). Em seguida, criar Zeis e incentivar 
a indústria da construção civil, levando em consideração a 
ordenação espacial de infraestrutura, o parcelamento e as 
contrapartidas urbanísticas do setor privado.

•	 Executar as políticas de desenvolvimento social de acordo 
com o planejamento territorial: identificar as regiões e os 
bairros com maior carência nas áreas de assistência social, 
educação, saúde, cultura, esporte e lazer e propor políticas 
públicas, investimentos em equipamentos públicos, remane-
jamento de vagas de acordo com demanda de serviços por 
região.

•	 Meio ambiente: definir metas de preservação ligadas às ba-
cias hidrográficas e propor políticas de gestão de riscos nos 
territórios de potencial perigo.

•	 Segurança pública: é importante criar políticas de segurança 
pública que sejam integradas ao território, “uma vez que a vio-
lência, mesmo do trânsito, é localizada e muitas vezes concen-
trada, revelando a correlação com os fatores urbanísticos ou 
espaciais” (IPEA, 2016, p. 78). Porém, devem ser realizadas 
ações transversais que fortaleçam a participação, a cultura, a 
oportunidade de emprego, a educação e a assistência social 
(ações importantes para redução dos índices de criminalidade).



43 
11 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

2.4. Comunicação e Flexibilidade

Este eixo envolve aprimorar a comunicação da gestão com a so-
ciedade, aproximando os dois polos e fortalecendo os canais de par-
ticipação e transparência. A comunicação garante a avaliação dos 
governos, o que é uma fonte de legitimidade da gestão. Além disso, 
pode ser um canal de afirmação da identidade local.

2.4.1. Cidade Virtual e Smart Cities

Conceito: A cidade virtual é um complexo de imagens, dados, 
textos e mapas, convertidos para meio digital e, em todos os casos, 
deve ser o suporte para a construção da identidade local (IBAM, 
2013). Relaciona-se ao conceito de Realidade Aumentada, que inte-
gra o mundo virtual ao espaço urbano real, de forma que o cidadão 
pode acessar informações do espaço urbano sem que este seja desca-
racterizado pelo excesso de informações gráficas.

O porquê da ação: na gestão estão os principais atores do pla-
nejamento. Eles são os agentes que podem fomentar a democracia 
e criar oportunidades para o Município se desenvolver sustentavel-
mente. Para tanto, a gestão deve se transformar. Ela precisa adequar-
se às mudanças na sociedade. Isso implica alterar as estruturas tra-
dicionais de interlocução e se organizar de forma adaptada às novas 
redes que compõem a sociedade civil.

Ações: a cidade virtual

deve responder a questões variadas, como, por exemplo, onde 
instalar uma fábrica? Onde matricular um aluno? Onde vacinar 
a criança ou o idoso? Onde se hospedar? Onde sacar dinheiro? 
Onde adquirir um imóvel? Onde há infraestrutura adequada? 
Onde há área disponível? Onde pode-se construir edifícios com 
mais de cinco pavimentos? Onde realizar compras de artesanato 
popular? Onde acontecerá a festa ou o congresso? Não se trata 
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apenas de divulgar a cidade na grande Rede, mas de fortalecer os 
laços entre o lugar e seus habitantes (IBAM, 2013, p. 226).

 Algumas das ações que compõem a cidade digital serão apresen-
tadas, a seguir.

Como criar uma cidade digital

•	 Plataforma online: criar uma plataforma na internet com 
informações diversas, em linguagem acessível, sobre a cida-
de, como mapas, legislações, eventos, patrimônio histórico, 
indicadores sociais, localização de equipamentos urbanos, 
localização do comércio, entre outros.

•	 Banco de Dados: criar um banco de dados, que será funda-
mental para auxiliar as atividades de planejamento e gestão.

•	 Licenciamento: a cidade virtual fará a ligação entre os ins-
trumentos de planejamento e o disciplinamento das licenças 
de forma interdisciplinar. O objetivo é melhorar o atendi-
mento e reduzir o tempo do processo de licenciamento.

•	 Participação: a plataforma deve ser um canal de comuni-
cação para as ações participativas. Pode oferecer espaços de 
pesquisa para a gestão, bem como dar publicidades a audiên-
cias públicas e reunião de conselhos.

•	 Prevenção: pode ser utilizado para mapeamento geográfico 
dos casos de dengue para, então, compor informações neces-
sárias para realização de ações preventivas nos anos seguin-
tes de combate à dengue.

•	 Possibilidade de implantação: realizar consórcio de asses-
soria técnica na área de tecnologia da informação e governo 
digital.
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2.5. Projeto de Identidade

Este eixo propõe uma série de ações para fortalecer e constituir 
laços de identidade no município.

2.5.1. Intervenções urbanísticas

Conceito: consistem  em ações e obras que transformam o espaço 
urbano, revitalizando-o, com o objetivo de dar à população o incen-
tivo para que ela se aproprie da cidade. Podem ser ações artísticas, 
técnicas e urbanísticas.

O porquê da ação: o direito à cidade é o principal meio de for-
talecer a cidadania e constituir laços de identidade locais (ONU, 
2015). É na cidade que a população constrói a cultura e preserva 
a memória e onde todas as pessoas, sem qualquer discriminação, 
exercem a cidadania, a democracia, e desfrutam de recursos, rique-
zas, serviços, bens e oportunidades (IPEA, 2016). Por esse motivo, a 
gestão deve tomar a iniciativa de construir espaços que possibilitem 
o desenvolvimento da sociedade sustentavelmente. Ações simples 
podem transformar a paisagem urbana e proporcionar uma transfor-
mação na relação das pessoas com o espaço público.

Ações: após a realização do diagnóstico municipal, deve-se com-
preender as demandas no espaço. Em seguida, o gestor deve relacio-
ná-las a objetivos, limitações e possibilidades oferecidas pelos ins-
trumentos urbanísticos (Planos Diretores, leis municipais etc.), para, 
então, desenvolver projetos que proponham intervenções na cidade. 

Não há sucesso nas intervenções sem que haja bons desenhos urba-
nos, portanto, deve existir um constante diálogo entre planejamento e 
projeto antes da execução de obras e ações no território. Além disso, 
bons projetos reduzem custos finais de execução consideravelmente.
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Gráfico 2 - Impacto de variáveis ao longo do ciclo de vida do 
projeto

Fonte: Capacidades, 2015

Os  principais objetivos de todas as ações propostas neste tópico 
são constituir uma identidade da população com a paisagem urbana 
e fortalecer o conceito de espaço público na população como local 
de exercício da cidadania de forma segura. Dessa forma, seguem 
algumas intervenções possíveis para os Municípios:

• Iluminação Pública: melhorar, consideravelmente, a ilumina-
ção pública na cidade. Consequentemente, ganha-se maior segurança 
e atrai a população para o espaço público. Uma solução possível é 
a realização de consórcios para gestão da iluminação pública. Hoje, 
existem tecnologias voltadas à smart city de iluminação que contro-
lam o sistema por meio de softwares, obtendo redução de custos com 
energia. Trocar as lâmpadas normais por lâmpadas LED também são 
uma alternativa. No curto prazo, aumenta-se o custo, porém no médio 
e longo prazos, há uma redução significativa de gastos com energia.

Indicadores: redução das taxas de ocorrências por bairros, relação 
entre custos de energia com custos por paciente e por mobilização po-
licial, taxa de recuperação do investimento em iluminação por LED.

• Passeios: priorizar o investimento em calçadas e passeios, fai-
xas de travessias e passarelas, por constituir-se infraestrutura básica 
para mobilidade universal do pedestre (IPEA, 2016). É importante 
lembrar que os passeios devem ser revitalizados de acordo com a 
norma técnica de acessibilidade – NBR 9050. Assim, devem ser re-
gulares, firmes, estáveis e executados com materiais antiderrapantes, 
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buscando manter as identidades locais, valendo-se da identificação 
com a paisagem urbana, mas sem deixar de se adotar novas tecnolo-
gias e soluções sustentáveis.

Indicadores: satisfação da população, número de deslocamentos 
diários, parcela de calçadas dentro dos parâmetros de acessibilidade.

• Limpeza: intensificar a limpeza da cidade e executar políticas 
de conscientização da população sobre a importância de manter a 
cidade limpa. Políticas públicas de educação são incentivadas pela 
gestão, para, então, serem apropriadas pela população. Medidas de 
limpeza geram orgulho na cidade, reduzem doenças e são importan-
tes ações contra a propagação do mosquito Aedes Aegypti. Também 
é importante diminuir a poluição visual de faixadas e a apropriação 
indevida de calçadas e passeios pelas atividades comerciais.

Indicadores: redução da incidência de apropriação indevida de 
calçadas, redução da necessidade de serviços de limpeza, redução 
dos casos de dengue.

• Mobiliário urbano: melhorar a qualidade do mobiliário traz 
maior funcionalidade, conforto e organização para a cidade, além de 
ser uma possível fonte de identidade em relação à estética da cidade.

Indicadores: satisfação da população, grau de adequação às nor-
mas de acessibilidade, distribuição de mobiliário por bairros.

• Arborização: realizar canteiros com áreas verdes e permeáveis 
trazem melhor sensação térmica, melhoram a recuperação dos len-
çóis freáticos, diminuem enchentes e embelezam as cidades.

Indicadores: variação das inversões térmicas, satisfação da po-
pulação, taxas de enchentes, vazão dos efluentes, grau de arboriza-
ção por bairros.

• Recuperação das fachadas: recuperar as fachadas dos centros 
históricos garante a preservação da memória local. Além disso, por 
meio da lei de uso do solo e do código de obras e posturas, a gestão 
pode criar modelos e padrões de fachadas que permitam a valoriza-
ção do espaço público, dão maior segurança à cidade e fortalecem a 
identidade local.
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Indicadores: grau de adequação das fachadas à legislação.

• Intervenções culturais: incentivar ações culturais, sejam elas 
espontâneas ou não. Essas ações criam vínculos de pertencimento 
com o espaço e com a comunidade, além disso, são expressões das 
vontades dos cidadãos. Políticas de incentivo à cultura são importan-
tes para redução da criminalidade e para a formação dos jovens. Um 
dos objetivos deve ser ocupar os espaços tanto de dia quanto à noite: 
mais pessoas nas ruas trazem segurança para a cidade.

2.5.2. Marca da Cidade

Conceito: é a construção de um marco simbólico da percepção 
do que é a cidade.

O porquê da ação: é a última ação da gestão que fecha e relacio-
na os demais objetivos do planejamento municipal.

Ação: dar uma referência positiva, externa ou interna, que repre-
sente o imaginário dos que vivenciem a cidade. É importante ressal-
tar que não basta criar um slogan ou uma referência para o Municí-
pio sem um planejamento de ações que aproximem a população de 
seus vínculos. A gestão, nesse caso, é um facilitador para a própria 
sociedade se desenvolver e, então, ela mesma identificar na cidade 
a sua essência.
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Visando a qualicação e o aprimoramento das administrações locais, a Escola Goiana de 

Gestão Pública constitui uma importante ferramenta para o desenvolvimento dos municípi-

os, promovendo uma reexão sobre o atual momento vivenciado pelos administradores 

locais. Com o intuito de abrir novos caminhos, a EGP oferece um amplo portfólio de eventos 

técnicos de interesse e relevância para os municípios goianos.
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